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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

Publicação dos Recursos Apresentados e Respectivas Respostas da Banca 
 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO - NÍVEL MÉDIO  

 
Cargo - CUIDADOR 

 

Questão: 04 

Fundamentação 1: 

A pergunta de número 04 (QUATRO) esta em discordância  com o edital.   
No edital diz:  
4.3.4. A prova escrita terá peso 10 (dez) com 20 questões de múltipla escolha, 
conforme abaixo: 
 4.3.4.1. Para o Nível do Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio Completo e 
Curso Superior Completo: 
a) Língua Portuguesa 2 objetivas 0,50 1,00 
b) Matemática e raciocínio lógico matemático 2 objetivas 0,50 1,00 
c) Conhecimentos Gerais/Atualidades 2 objetivas 0,50 1,00 
d) Conhecimentos Específicos da Atribuição 
do Cargo 14 objetivas 0,50 7,00 
Total de Questões 20,00 0,50 10,00 
Segundo o item 4.3.4 b a prova deveria ter 02 (duas) questões objetivas de 
Matemática e raciocínio lógico matemático. Mas isso não foi seguido, pois a questão 
04 não contempla as habilidade dentro desta classificação. 
 O raciocínio lógico-matemático trata da habilidade de relação lógica entre os entes. 
O raciocínio lógico-matemático auxilia na resolução de problemas lógicos envolvendo 
as funções executivas como atenção, habilidades visuoconstrutivas, habilidades 
visuoespaciais, organização e memória. O raciocínio lógico matemático ou 
quantitativo é o raciocínio usado para a resolução de alguns problemas e exercícios 
matemáticos.   
A questão 04 (quatro) faz referencia ao item  4.3.4 A. Língua Portuguesa. Uma vez 
que ela pede para analisar  a alternativa que representa corretamente uma 
proposição composta por conjunção. A proposição é utilizada em questões de Língua 
Portuguesa  e Matemática e raciocínio lógico matemático, mas conjugação é uma 
Habilidade da língua portuguesa. Assim a pergunta caracteriza-se de língua 
portuguesa e não matemática.   
Mais informações sobre as habilidades matemáticas e de língua portuguesa pode ser 
encontradas nos seguintes sites:  
https://www.significados.com.br/raciocinio-logico/  
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/raciocinio-logico.htm 
https://xiii.ciaemredumate.org/index.php/xiii_ciaem/xiii_ciaem/paper/viewFile/1335
/894 
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Questão: 04 

04 – Assinale a alternativa que representa corretamente uma proposição composta por 

conjunção: 

a) Se Antônio é bonito, então Paulo é feio. 

b) Antônio é bonito ou Paulo é feio. 

c) Antônio é bonito e Paulo é feio. 

d) Ou Antônio é bonito ou Paulo é feio. 

e) Antônio é bonito se, e somente se, Paulo é feio. 

Parecer da Banca: 

Indeferido. 
O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que “conjunção” é um dos tipos de 
união entre duas proposições simples, formando uma proposição composta. Esse 
assunto refere-se as proposições lógicas, dentro do Raciocínio Lógico. Dessa forma, 
questão correta e mantida. 
Gabarito: C) Antônio é bonito e Paulo é feio. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 

Questão: 14 

Fundamentação 1: 
 

Necessária a correção do gabarito preliminar da questão de número 14, alterando 
a alternativa E para a alternativa B que é a correta. 
A alternativa apontada como correta no gabarito preliminar está incorreta. 
Correção de gabarito: 
A questão de número 14 aponta como alternativa correta a letra "E". A questão 
fala sobre a Lei da adoção, contudo, provavelmente o relator da prova atentou-se 
a lei 12010 de 03 de agosto de 2009, onde consta no artigo  Art. 19. § 1º  Toda 
criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 
ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por 
equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.  
 
Contudo, esses prazos foram redefinidos quando da aprovação da lei 13.509 de 22 
de novembro de 2017 que alteram o referido prazo inclusive no ECA, que deve ser 
a legislação maior a ser observada em se tratando de direitos de crianças e 
adolescentes. A legislação referente ao prazo estabelecido para a reavaliação da 
situação de criança/adolescente em programa  de acolhimento passou a vigorar da 
seguinte forma:  
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL 

 

3 
  

Art.2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), passa a vigorar com as seguintes alterações: 
‘Art. 19 § 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a 
cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de 
forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação 
em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 
Lei. 

Fundamentação 2: 
 

 

Para que seja revisto o gabarito da questão 14, pois com a alteração da lei no ano 
de 2017, o prazo de 06 meses caiu para 03 meses no máximo. 
Na questão 14 : 
 Ainda segundo a Lei de Adoção, qual o período estabelecido para a reavaliação de 
toda criança 
ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional? 
a) No máximo, a cada 12 (doze) meses. 
b) No máximo, a cada 3 (três) meses. 
c) No máximo, a cada 9 (nove) meses. 
d) No máximo, a cada 10 (dez) meses. 
e) No máximo, a cada 6 (seis) meses. 
 
No gabarito consta como correta a resposta E) a cada 06 meses. Porém através da 
alteração da Lei em 2017 o prazo diminuiu para 03 meses no máximo. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13509.htm 

Questão: 14 

14 – Ainda segundo a Lei de Adoção, qual o período estabelecido para a 

reavaliação de toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional? 

a) No máximo, a cada 12 (doze) meses. 

b) No máximo, a cada 3 (três) meses. 

c) No máximo, a cada 9 (nove) meses. 

d) No máximo, a cada 10 (dez) meses. 

e) No máximo, a cada 6 (seis) meses. 

Parecer da Banca: 
DEFERIDO - ALTERAÇÃO DE GABARITO DE "E" PARA "B".   
Recurso assiste aos candidatos recorrentes, alteração de gabarito. Resposta 
correta: "no máximo, a cada 3 (três) meses".  

 
 

Questão: 19 

Fundamentação 1: 

A questão de nº 19 não esta clara, a alternativa A e B se enquadram no estudo 
diagnostico citado no corpo da pergunta. Lembrando que a questão era:    
O estudo diagnóstico tem como objetivo subsidiar a decisão acerca do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13509.htm
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afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar. Salvo em situações 
de caráter emergencial e/ou de urgência, esta medida deve ser aplicada por 
autoridade competente, com base em uma recomendação técnica, a partir de um 
estudo diagnóstico, caso a caso, realizado por equipe interprofissional do órgão 
aplicador da medida ou por equipe formalmente designada para este fim. 
Recomenda-se que o estudo diagnóstico contemple, dentre outros, os seguintes 
aspectos, EXCETO: 
 
A alternativa C- ) Condições de acesso da família a serviços, programas e projetos 
das diversas políticas públicas que possam responder às suas necessidades 
 
A alternativa C da forma como foi colocada dá a entender que o profissional deve 
verificar as condições de acesso e não a possibilidade de intervenção na familia 
por meio de serviços, programas e projetos nem avalia se esta família já esteja 
inserida nestes. . 
 
d) Possibilidade de intervenção profissional e encaminhamentos que visem à 
superação da situação de violação de direitos, com a necessidade de afastamento 
da criança e do adolescente da família. 
A alternativa D, também não se faz entender, pois não se entende  se a criança 
deve ser afastada para trabalho de intervenção ou se com o afastamento da 
criança ou adolescente da família a possibilidade de intervenção deve ser avaliada 
para intervenção profissional. 
 
Portanto solicito que esta questão seja anulada. 
Entro com recurso, referente a questão de nº 19, que não está redigida de forma 
clara, solicitando ainda anulação da questão. 
A questão de numero 19 formulada na prova objetiva não esta clara, pois as 
palavras utilizadas para as alternativas C e D confundem o leitor, a situação esta 
escrita e detalhada no próximo item.  Portanto solicito que a mesma seja anulada. 

Questão: 19 

19 – O estudo diagnóstico tem como objetivo subsidiar a decisão acerca do 

afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar. Salvo em situações de 

caráter emergencial e/ou de urgência, esta medida deve ser aplicada por autoridade 

competente, com base em uma recomendação técnica, a partir de um estudo 

diagnóstico, caso a caso, realizado por equipe interprofissional do órgão aplicador 

da medida ou por equipe formalmente designada para este fim. Recomenda-se que 

o estudo diagnóstico contemple, dentre outros, os seguintes aspectos, exceto: 

a) Composição familiar e contexto socioeconômico e cultural no qual a 

família está inserida. 

b) Valores e costumes da comunidade da qual a família faça parte, 
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especialmente, no caso de minorias étnicas ou comunidades tradicionais.  

c) Condições de acesso da família a serviços, programas e projetos das 

diversas políticas públicas que possam responder às suas necessidades.  

d) Possibilidade de intervenção profissional e encaminhamentos que 

visem à superação da situação de violação de direitos, com a 

necessidade de afastamento da criança e do adolescente da família.  

e) Nos casos de violência intrafamiliar, se há possibilidade de afastamento do 

agressor da moradia comum para a manutenção da criança ou adolescente 

na moradia em condições de proteção e segurança.  

Parecer da Banca: 

INDEFERIDO. 

Recurso não assiste ao candidato recorrente. A resposta correta está na Letra D: 

"Possibilidade de intervenção profissional e encaminhamentos que visem à 

superação da situação de violação de direitos, com a necessidade de afastamento da 

criança e do adolescente da família." O erro está na palavra COM, pois é o correto  

é sem necessidade de afastamento da criança e do adolescente da família. 

 
 

CUIDADOR 
 

Questão: 09 

Fundamentação 1: 

___N º 09___(Alternativa LETRA D - correta), ______ 
 
Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes 
documentos:  referencia da LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, que trata do 
ECA. 
Itá/SC, 21 de Julho, 2021 
Dupla Interpretação questão  Nº09 - Cargo: Cuidador 
Conforme, LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências, que abrange Título I 
Das Disposições Preliminares, no Art. 4º. "Art. 4º É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária." 
 
Solicito a revisão da questão Nº09, devido a interpretação no que se refere a 
pergunta em questão: "Questão09 – Sobre o ECA podemos afirmar com 
segurança:" Sendo assim, a alternativa "D" no gabarito também apresenta 
argumentos e conclusões que são solicitados pela Questão 09. 
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Questão: 09 

09 – Sobre o ECA podemos afirmar com segurança: 

a) Criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, em prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

b) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, com certas distinções, tendo em vista, nascimento, situação 

familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 

condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 

econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição 

que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

c) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

d) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com relativa prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

e) A garantia de prioridade não compreende primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer circunstâncias. 

Parecer da Banca: 
Indeferido. A alternativa D não pode ser considerada correta porque na questão 
consta “relativa” prioridade. O ECA fala apenas em prioridade.  

 
 

Questão: 10 

Fundamentação 1: 
 

Meu objetivo é que a questão número 10 (dez) seja anulada. 
 
Ao realizar a prova deste concurso me deparei com a questão de número dez 
onde diz:  
As luvas de borracha servem para a proteção das mãos, sendo usadas: 
I - Nas superfícies onde a sujidade é maior. (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, rodízios 
de mobiliários, 
janelas, tubulações na parte alta, etc.). 
II - Em mobiliários (Ex: mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc.). 
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Os itens acima correspondem respectivamente a duas colorações. São elas: 
a) Verde e amarela.  b) Vermelha e azul. c) Marrom e vinho. d) Amarela e vinho. 
e) Azul e verde. 
Ao analisar esta questão cheguei a conclusão que esta não possui embasamento 
que comprove sua veracidade  e suas alternativa de resposta correta (letra A) 
não possui embasamento suficiente para ser dita como verdadeira. 
 
A pergunta não possui embasamento que comprove sua veracidade  e sua 
alternativa de resposta correta (letra A), não possui embasamento suficiente 
para ser dita como verdadeira. Porque se analisarmos a legislação que norteia e 
padroniza a higienização de ambientes teremos as seguintes leis :  
 
HTTPS://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/ANVISA/2008/RES0005_15_0
2_2008.HTML  
RESOLUÇÃO N° 5, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008. Que estabelece os requisitos 
mínimos de identidade e qualidade para as luvas cirúrgicas e luvas de 
procedimentos não-cirúrgicos de borracha natural, borracha sintética ou mistura 
de borrachas natural e sintética, sob regime de vigilância sanitária. 
Esta não menciona nada referente as cores de luvas apenas sobre os tipos.  
 
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf  
Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013 DOE de 19/04/2013 - nº. 73 . Aprova o 
regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de 
alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de inspeção. No CAPÍTULO 
IV diz da higienização das Instalações e do Ambiente.  Seção I 
Art. 65. As operações de higienização devem ser realizadas por funcionários 
capacitados. Durante a aplicação de produtos de limpeza e desinfecção 
fortemente alcalinos  os manipuladores devem utilizar luvas nitrílicas de cano 
alto, óculos e botas de borracha. Devem ser obedecidas as instruções de uso e de 
segurança recomendadas pelo fabricante dos produtos. 
Esta  também não diz das cores apenas dos tipos. 
 
 O site https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-
limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view  
 Diz da segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de 
superfícies. segundo ele  - Luvas de cor escura: usadas na limpeza e desinfecção 
de superfícies onde a sujidade é maior (Exemplos: pisos; banheiro; rodízios de 
mobiliários; lixeiras; janelas; tubulações na parte alta). - Luvas de cor clara: 
usadas na limpeza e desinfecção de mobiliários (Exemplos: camas, mesas, 
cadeiras, etc..).  Ou seja não confere com as alternativas de resposta da  
pergunta. 
 
segundo o site http://olimpo-rs.com.br/como-as-cores-contribuem-na-limpeza/ : 
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 Até o momento não existe um padrão normatizado de cores para produtos e 
equipamentos de limpeza. No entanto, as empresas da área de limpeza fabricam 
artigos com tons diferentes para colaborar nas estratégias para uma correta 
limpeza e higienização segura. 
• LUVAS – As amarelas podem ser direcionadas para limpezas de baixa 
sujidade como escritórios e salas. As azuis para limpeza pesada, com alto grau de 
sujidade como banheiros, quartos hospitalares, lixeiras ou ambientes com maior 
concentração de bactérias. Para as cozinhas recomendamos a laranja ou 
qualquer outra cor que não esteja sendo utilizada nos demais ambientes.  
Também discorda com as alternativas de resposta da pergunta, pois não há a 
opção amarelo e azul.  
 
 por fim somente no site https://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf  
encontramos algo que condiz a pergunta mas é apenas um artigo escrito como 
trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, como exigência parcial do curso de Extensão em 
Higiene Ocupacional. Mas este por si só não pode ser levado em consideração, 
pois para algo ser dito como verdadeiro é necessário um consenso comum sobre 
o assunto. que não é o caso, pois em outros sites e artigos encontra-se 
orientações diferentes  sobre o uso de luvas.  
 

Questão: 10 

10 – As luvas de borracha servem para a proteção das mãos, sendo usadas: 

I - Nas superfícies onde a sujidade é maior. (Ex: lixeiras, pisos, banheiro, 

rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na parte alta, etc.). 

II - Em mobiliários (Ex: mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc.).  

Os itens acima correspondem respectivamente a duas colorações. São elas: 

a) Verde e amarela. 

b) Vermelha e azul. 

c) Marrom e vinho. 

d) Amarela e vinho. 

e) Azul e verde. 

Parecer da Banca: 
Deferido. De fato, embora haja uma tendência que corrobora o uso das cores 
das luvas conforme consta na questão, ela não pode ser considerada paradigma 
e, portanto, deverá ser cancelada.     
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PSICÓLOGO 
 

Questão: 17 

Fundamentação 1: 
 

Pedido para  ANULAÇÃO da questão n° 17. 
Recurso contra gabarito provisório. questão n°17.   
De acordo com o gabarito preliminar a afirmação abaixo estaria incorreta: 
( ) Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante 
consentimento 
dirigido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os 
princípios do 
Código de Ética.  
Ficando a Letra E como resposta.  
De acordo com o Código de Ética no art. 16 , b) Garantirá o caráter voluntário da 
participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo 
nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste 
Código; 
Na questão proposta em prova ouve a alteração de "mediante consentimento 
livre e esclarecido" por " mediante consentimento dirigido".  
De acordo com o dicionário a palavra "dirigido" significa: Aquele que é 
administrado, orientado. Que se dirigiu.  
Tendo como exemplos de sinônimos : encaminhado, endereçado, enviado, 
conduzido.  
Diante do exposto a mudança de palavras em relação a frase original presente no 
código de ética, não alterou o sentido da frase, não podendo ser considerada 
incorreta. já que a frase permaneceu com a ideia de que os voluntários 
envolvidos na pesquisa, assinam termo de consentimento.  
Assim,  não a alternativa que representa a resposta correta. 

Questão: 17 

17 – O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a 

produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias:  

( ) Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela 

divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, 

organizações e comunidades envolvidas. 

( ) Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante 

consentimento dirigido, salvo nas situações previstas em legislação específica e 

respeitando os princípios do Código de Ética. 

( ) Garantirá a exposição das pessoas, grupos ou organizações, salvo 

interesse manifesto destes. 

( ) Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados 

das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, sempre que assim o 
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desejarem. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a 

sequência correta das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – V – V  

b) V – V – F – F  

c) F – V – V – F  

d) F – V – F – V  

e) V – F – F – V  

Parecer da Banca: 

Indeferido. A referida questão elenca alguns sinônimos de “dirigido”. Esta banca 
também vai enumerar alguns: chefiado, gerido, ensaiado e orquestrado. Todos 
esses adjetivos alteram, abrem, o sentido do que se quer dizer. E mesmo se 
assim não o fizesse, o fato, strictu sensu, é que a questão referia-se ao nosso 
Código de Ética e ele não faz menção à palavra ou a nenhum de seus 
sinônimos.        

 
 

Questão: 19 

Fundamentação 1: 
 

E vista dos fatos supramencionados, solicito então ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 
19 da prova para o cargo de Psicólogo por apresentar duplicidade de resposta 
correta. 
Prova para o cargo de Psicólogo, Questão nº 19 consta duplicidade de resposta, 
uma vez que, na alternativa  C consta: apenas os itens II e III estão corretos, e na 
alternativa D consta: Apenas o item I está incorreto, Causando confusão na 
resposta em virtude da duplicidade de alternativas corretas.   
Segundo  as teorias de Meyer Friedman e Ray Rosenman, A personalidade tipo A 
é definida por três características: competitividade, senso de urgência e 
hostilidade. Sendo assim, a resposta correta da questão pode ser tanto a 
alternativa C que consta como correta a opção II (senso de urgência) e III 
(hostilidade), como também pode ser a alternativa D que consta a opção I 
(compassividade) como incorreta. 
 

Questão: 19 

19 – A personalidade tipo A é definida por três características:  

I – Compassividade.  

II - Senso de urgência. 

III - Hostilidade. 

Sobre os itens acima, podemos afirmar: 
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a) Apenas o item III está correto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item I está incorreto. 

e) Apenas o item II está correto. 

Parecer da Banca: 
Deferido. 
A questão deve ser anulada por conter duas alternativas corretas, 
impossibilitando ao candidato a sua correta resolução.  

 
 
 
 

Itá – SC, 28 de Julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Comissão Organizadora 


